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1. Innledning 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 
oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   
 
2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre kontroll og tilsyn med forvaltningen av 
kommunen. Utvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 
selskapene. Videre skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Utvalget skal også gi uttalelse om kommunens 
årsregnskap, påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at revisjonsmerknader blir 
fulgt opp.  
 

3. Kontrollutvalget i Vestby 
3.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget har for valgperioden 2015-2019 følgende sammensetning: 
  
Nr. Funksjon Navn Parti For Personlig varamedlem Parti 
1. Leder Jeanette Hoel1 FrP nr.1 Magnus Hem FrP 
2. Nestleder Lars Johan Rustad KrF nr.2 Kristoffer Haakonsen KrF 
3. Medlem Jeton Morina H nr.3 Odd Einar Skaug-Vandraas  H 
4. Medlem John Arne Kjenn SP nr.4 Inger Randem SP 
5. Medlem Ann Tremblay Vølstad V nr.5 Torbjørn Mehl SV 

1 Medlem av kommunestyret 
 
Paal Jargel var medlem av kontrollutvalget i flere perioder og nestleder i inneværende valgperiode. 
Jargel døde den 16. april 2017. Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg den 22. mai og Jeton 
Morina ble valgt som nytt medlem 
 
I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 
 
3.2 Møter 
Kontrollutvalget har avholdt seks møter og behandlet 31 (42 i 2016) nummererte saker i løpet av 
året. En sak ble behandlet via skriftlig saksbehandling. Grunnet forfall har varamedlemmene 
Torbjørn Mehl, Jeton Morina og Inger Randem deltatt i ett eller flere møter.   
Kontrollutvalget har vedtatt en strategiplan for sitt arbeid som ajourføres årlig. Aktivitetsplanen 
rulleres mellom hvert møte.   
 
Kontrollutvalget har egne sider på kommunens og FIKS sine nettsider hvor innkallinger, protokoller 
og forvaltningsrevisjonsrapporter legges ut fortløpende (www.follofiks.no). 
 
3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 
Lars Johan Rustad og John Arne Kjenn deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 1.-2. 
februar på Gardermoen.  

http://www.follofiks.no/
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Utvalget var i år ikke representert på Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fagkonferanse og årsmøte 
2017 som ble avholdt 7.-8. juni i Tromsø. 
 
Utvalget var representert ved Lars Johan Rustad og John Arne Kjenn under Faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo den 26. oktober som var arrangert av FIKS.  Hovedtema var en 
presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet og en orientering om 
kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård.  
 

4. Sekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 
Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører 
revisjonsoppgaver for kommunen. Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt 
samarbeid om sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 
Follo-kommuner som deltakere.  Et forsøk fra FIKS på å fusjonere med Romerike kontrollsekretariat 
ført ikke fram pga. motstand fra enkelte kommuner på Romerike. 
Sekretariatet har ansvaret for forberedelse, herunder skriving saksfremstillinger og oppfølging av 
kontrollutvalgsmøtene. I tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av 
deltakerkommunene. 
 
Ås er vertskommune for sekretariatet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 
Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. Det 
enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 
 
Sekretær for utvalget i 2017 har vært Jan T. Løkken.   

 
5. Budsjett kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga 
innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for 2018 for revisjonen, sekretariatet og egne 
utgifter via skriftlig saksbehandling den 26.september 2017. 
 

6. Utvalgets arbeid 
6.1 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at 
kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.   
 
Bytte av regnskapsrevisor. 
Kommunestyret vedtok 13.februar d.å. at kommunen ikke ville benytte seg av opsjonen til å fornye 
avtalen med KPMG AS som regnskapsrevisor etter utløpet den 30. april 2017. Kontrollutvalget 
konkurranseutsatte regnskapsrevisjonen. Kommunestyret sluttet seg den 22.5 til kontrollutvalgets 
innstilling og valgte Deloitte AS som regnskapsrevisor for to år med opsjon til å forlenge avtalen.  
 
Deloitte AS er kommunens revisor og utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
Revisor rapporterer resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Deloittes 
oppdragsansvarlige revisor for regnskapet har vært Vidar Nesse. Oppdragsansvarlig revisor for 
forvaltningsrevisjon har vært Stein Ove Songstad. I 2017 har Deloitte vært representert i 
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kontrollutvalgsmøtene med regnskaps- eller forvaltningsrevisorer. Utvalget behandlet den 
1.november planen for revisjonsåret 2017. 
   
Kontrollutvalgets påseansvar skal i henhold til kontrakten med Deloitte blant annet ivaretas ved at 
revisor legger fram planene for sitt arbeid og rapporter om arbeidet. Revisor skal delta i alle 
utvalgets møter. Kontrollutvalget konkluderte 6.desember i sak 28/17 med at de etablerte 
ordningene for å ivareta påse-ansvaret overfor revisor er tilfredsstillende.   
 
Revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene velges årlig.  
 
6.2 Regnskapssaker 
Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle kommunens og 
Vestby havns regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter, avgi 
uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes formannskapet og følger saken 
videre til behandling i kommunestyret.  
Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2016 i møte den 10. mai 2017.  
 
6.3 Tilsyn med forvaltningen 
Den årlige forvaltningsrevisjonen baserer seg på en egen plan.  Kontrollutvalget la fram forslag til 
plan for perioden 2017 – 2020 for kommunestyret, men Kommunestyret vedtok 13. februar å be 
kontrollutvalget fremme en ny, revidert plan for perioden i løpet av året. Kontrollutvalget innstilte i 
møtet den 1. november på ny plan. 
 
Kommunestyret vedtok i møtet den 13. februar tema for årets forvaltningsrevisjoner: 
 Samhandlingsreformen i Vestby 
 Søndre Follo renseanlegg IKS 
 
Kontrollutvalget vedtok seinere formål og problemstillinger for de to prosjektene og gjennomførte 
en begrenset konkurranseutsetting av prosjektene.  Etter innstilling fra utvalget, valgte 
kommunestyret 26. juni Deloitte som forvaltningsrevisor for de to prosjektene. 
 
Kontrollutvalget behandlet 6. desember rapporten om samhandlingsreformen i Vestby. Den andre 
rapporten vil trolig foreligge til behandling i januar 2018.  
 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 
Seks Follo-kommuner deltar i et samarbeid om Follo landbrukskontor. Jeanette Hoel og Lars Johan 
Rustad deltok i et felles informasjonsmøte for kontrollutvalgene om landbrukskontoret den 7. 
februar. Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret.  Kontrollutvalget i Ås har dermed 
kontroll- og tilsynsansvaret for kontoret. Etter initiativ fra kontrollutvalget i Ski inviterte 
kontrollutvalget i Ås de øvrige kontrollutvalgene i de andre deltakerkommunene til å være med på 
en generell forvaltningsrevisjon av selskapet. Kontrollutvalget i Vestby vedtok den 1. november, 
med forbehold om kommunestyrets budsjettvedtak for 2018, å slutte seg til prosjektet.  De andre 
deltakerkommunene, med unntak av Oppegård, har også sluttet seg til prosjektet. Follo 
distriktsrevisjon vil trolig gjennomføre revisjonen i løpet av 2018. 
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Rådmannens oppfølging av anbefalingene i tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
Kontrollutvalgsforskriften § 12 pålelegger kontrollutvalget å påse at kommunestyrets vedtak i 
tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  Kontrollutvalget skal 
i sin tur rapportere videre til kommunestyret.  
 
• I utvalgets innstilling om rapporten om demensomsorg i Vestby kommune ble det foreslått at 

rådmannen skulle rapportere tilbake til utvalget om sin oppfølging, men kommunestyret la i sitt 
vedtak den 13. februar til grunn at rådmannens pågående arbeid ivaretok anbefalingene fra 
revisor.  

• I utvalgets innstilling om rapporten om anti-korrupsjonsarbeidet i Vestby kommune foreslo 
utvalget også at rådmannen skulle rapportere tilbake til kontrollutvalget, men kommunestyret la 
i sitt vedtak til grunn at rådmannens pågående arbeid med internkontroll ivaretar anbefalingene 
fra revisor.  

• Kontrollutvalget behandlet 10. mai rådmannens rapport om oppfølgingen av rapporten om 
samfunnssikkerhet og beredskap. Saken ble oversendt kommunestyret med innstilling å ta 
tilbakemeldingen til orientering.  

• Kontrollutvalget behandlet 1. november ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av 
rapporten om rådmannens internkontroll. Utvalget vedtok å oversende saken til 
kommunestyret med innstilling om at kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til 
orientering. 
 

6.4 Selskapskontrollen 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i form av eierskapskontroll 
og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter interkommunale selskaper og heleide 
kommunale aksjeselskaper. Vestby kommune har eierinteresser i 6 selskaper hvor det kan utføres 
selskapskontroll:  

• Follo kvalifiseringssenter IKS 
• Alarmsentralen brann øst AS 
• Follo Krise- og Incestsenter IKS 
• Movar IKS 
• Søndre Follo Renseanlegg IKS 
• Næringstjenester AS 

 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
Kommunestyret vedtok i møtet den 10.oktober 2016 kontrollutvalgets forslag til overordnet analyse 
og plan for selskapskontroll 2017-2020. for påfølgende år.    
 
Planen omfatter følgende kontroller: 
 
2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt 
2019:   Forvaltningsrevisjon av et selskap. Kommunestyret ønsker at SFR vurderes for slik revisjon. 
2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt. 
 
Etter vedtak i kommunestyret 13. februar, gjennomføres selskapskontroll av Søndre Follo 
renseanlegg IKS som forvaltningsrevisjon i 2017.  
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6.5 Andre kontroller 
I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget gjennomføre løpende 
tilsyn med forvaltningen på andre måter. 
 
I 2017 tok utvalget opp følgende saker: 
 
Utleie av lokaler til næringsdrivende 
Rådmannens skriftlige redegjørelse for regler for utleie av lokaler til næringsdrivende ble tatt til 
orientering i utvalgets møte den 8. februar. 
 
Dialog med rådmannen 
Utvalget hadde den 3. mars en dialog med rådmannen om aktuelle spørsmål.  
 
 

7. Sammendrag 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 
Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 
tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 
 
Kontrollutvalget har også i 2017 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale 
forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 
 
Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 
som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Vestby kommune. Skolering av utvalgsmedlemmer vil 
fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 
 
Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag 
og anbefalinger. Informasjon og dialog mot kommunestyret om konklusjoner og anbefalinger i 
regnskaps- og forvaltningsrevisjonsrapporter, vil være en forutsetning for at dette fungerer optimalt, 
og kontrollutvalget derved kan bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert. 
 

 
Vestby, 31.januar 2018 

 
Kontrollutvalget i Vestby kommune 

 
 

Jeanette Hoel/s./ Lars Johan Rustad/s./ Jeton Morina/s./ 
Leder Nestleder  

   
   
   

John Arne Kjenn/s./ Ann Tremblay Vølstad/s./  
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